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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Kalender og mail  
Husk at sende os en mail, hvis I skal bruge 
fælleshuset, og så skal det selvfølgelig også 
skrives på den store kalenderen i 
fælleshuset. 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Tirsdag d. 7. februar 
Fastelavn 26. februar stg 4 
Tirsdag d. 14. marts 
Tirsdag d. 11. april 
Tirsdag d. 9. maj 
Tirsdag d. 6. Juni 
Sct. Hans 23.juni stg. 5 
Tirsdag d. 15. august 
Tirsdag d. 12. september 
Tirsdag d. 10. oktober 
Tirsdag d. 21. november 
Trivselsdag 9. september stg 6 
1. advent 3.12 stg 1 
3. advent 17. 12 stg 2 
Nytårsaften 31.12 stg 3 
 
Fællesmøder:  
Torsdag d. 23. februar 
Mandag d. 20. marts 
Generalforsamling d. 25. April 
Onsdag d. 17. maj 
Torsdag d. 15. Juni 
Mandag d. 18. august 
Tirsdag d. 12. september 
Onsdag den 25. oktober 
Torsdag den 30. november 
 
Arbejdsweekends 2017: 
1.+2. april 
6.+7. maj 
26.+27. august  
 
 

2017 - bookninger: 
Lørd. d. 4. februar hus 25 
Sønd. d. 5. februar hus 25 
Sønd d. 19. februar hus 6 
Lørd. d. 25. februar hus 26C 
Lørdag d. 4. marts hus 1 
Sønd. d. 26. marts hus 15 
Lørd. d. 29. april Hus 14 
Sønd. d. 30. april hus 15 
Lørd. d. 13. maj Hus 7 
Lørd. d. 20. maj Hus 4 
Lørd. d. 10. juni Hus 1 
Lørd. d. 17. juni Hus 21 
Lørd. d. 2 sept. Hus 1 
Tirsd.d. 26. december Hus 10 
Lørd d. 9. december Hus 1 
Sønd d. 24. december Hus 1 
 
Rengøring sønd. d. 12. februar kl.10  
Stamgruppe 3 
 
Anne-Lise 
Brigitte + Sofia 
Erik 
Ditte 
Kim + Sara 
Lene + Marie 
Mik 
Peter 
Torben M 
 
Fødselsdage: 
Hugo fylder 7 år og Charlotte fylder 41 
den 7. februar. 
Kaluka fylder 6 år den 10. februar og den 
12. februar fylder Katrine 2 år. Og så 
tager vi lige Hjørdis med, som fylder 66 år 
den 13. februar. 
 
Stort tillykke til jer alle J  
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Snevarsel 
Vejrudsigten varsler sne i de kommende 
dage, og selv om vi er nogle, som glæder sig 
til et smukt, hvidt landskab, er det lidt 
problematisk. Traktoren kan ikke rydde sne i 
øjeblikket, derfor bliver vi selv nødt til at stå 
tidligt op og feje for egen dør – og i strædet! 
Vi håber, at traktoren er klar igen onsdag. 
Hilsen Arne snerydder 
 
Ny FÆ-hus-kalender 2017 
Fæ-huskalenderen var blevet lidt 
uoverskuelig med 2017-bookningerne skrevet 
forneden på 2016-kalenderen. Jeg har derfor 
tilladt mig at indkøbe en 2017-kalender, som 
nu er hængt op i FÆ-huset. Jeg har efter 
bedste evne forsøgt at sammenholde 
skriblerierne forneden på 2016-kalenderen 
med oversigten over bookninger i 
Bakkanalen, men tjek for en sikkerheds skyld, 
at jeres bookninger er kommet korrekt. En 
enkelt bookning står ikke i Bakkanalen. Hvis 
jeg har læst rigtigt, har hus 11 reserveret FÆ-
huset d. 29/12, men tjek det lige og giv 
Bakkanalen besked.  
Kh Dan  
 
Vaskekort i uge 6 
Hus 11's beboere står på ski i Italien i uge 6; 
derfor har Dorthe midlertidigt overladt os i hus 
21 tjansen med at vaskekortpåfyldning. 
Kh. Hans & co 
 
Bytte rengøring? 
Er der nogen, som har lyst til at bytte 
rengøring med mig? Jeg vil meget gerne af 
med min tjans den førstkommende søndag 
den 12/2? 
Kh Lene 
 
Gratis læsestof  
Kære alle, 
Da vi i hus 6 drager mod det høje nord for at 
stå på ski er vi væk fra nu på onsdag og indtil 
fredag uge 7. 
Hvis der derfor er nogen som ønsker 
politikken (kommer alle dage), 
Weekendavisen (kommer fredag) og The 
Economist (kommer lørdag) i den periode er i 
meget velkomne til at hente den i vores 
postkasse. 
Kærlig hilsen hus 6 
 

 
 
 


